
 

 

POROZUMIENIE Nr OW-II.031.1.5.2018 

 

zawarte 2 stycznia 2018 roku 

pomiędzy: 

Miastem Poznań reprezentowanym przez: 

Mariusza Wiśniewskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania, 

a Powiatem Międzychodzkim reprezentowanym przez: 

Juliana Mazurka – Starostę Powiatu Międzychodzkiego 

Jędrzeja Schuberta  – Wicestarostę Powiatu Międzychodzkiego 

w sprawie: 

przejęcia zadania innych powiatów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych.   

Na podst. art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 

z 2017 r. poz.1868), § 14 ust. 4 rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 199), uchwały Nr LI/549/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania innych powiatów w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych strony zawierają porozumienie następującej 

treści: 

§ 1. 1. Powiat Międzychodzki zobowiązuje się do pokrywania kosztów wynikających z badania 

psychologiczno-pedagogicznego oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z jego terenu 

przyjętych przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 

w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

nr 1 w Poznaniu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi 

Potrzebami Edukacyjnymi w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu. 

2. Opłata dotyczy kosztów wynikających z zatrudnienia specjalistów wykonujących badania 

psychologiczno-pedagogiczne oraz realizujących inne świadczenia wynikające ze specyficznych potrzeb 

dziecka. 

§ 2. Dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, o których mowa w paragrafie 1 pkt 1, zapewniają 

dzieciom z Powiatu Międzychodzkiego pełne badanie psychologiczno-pedagogiczne prowadzące do powstania 

wysokospecjalistycznej diagnozy oraz inne świadczenia wynikające ze specyficznych potrzeb dziecka. 

§ 3. 1. Należność za badania Powiat Międzychodzki będzie przelewał na konto Wydziału Finansowego 

Urzędu Miasta Poznania: PKO BP SA 81 1020 4027 0000 1902 1262 0656. 

2. Należność będzie przelewana w terminie 14 dni od dnia otrzymania z Poradni noty księgowej wg 

algorytmu: liczba dzieci x koszt badania jednego dziecka. 
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3. Poradnie wystawiają noty księgowe w terminach: do 15 kwietnia, do 15 lipca, do 15 października i do 

15 grudnia. 

§ 4. Miasto Poznań zastrzega sobie prawo kontrolowania w dowolnym czasie liczby dzieci korzystających 

z opieki psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 5. 1. Strony określają cennik usług psychologiczno-pedagogicznych od dnia 2.01.2018 roku do dnia 

31.12.2018 roku za jedną godzinę diagnostyczną lub jedną godzinę terapii przeprowadzonej w poszczególnych 

poradniach w następującej wysokości: 

1) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - 132,00 zł, 

2) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Zespole Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 - 123,00 zł. 

2. Cennik usług psychologiczno-pedagogicznych może ulec zmianie, o czym Miasto Poznań powiadomi 

zainteresowany Powiat. 

3. W przypadku braku obustronnej akceptacji cennika usług niniejsze porozumienie może ulec rozwiązaniu 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 6. Porozumienie zawarto na czas określony, tj. do 31 grudnia 2018 roku. 

§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2018 roku, 

i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Powiat Międzychodzki przekaże porozumienie do publikacji. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

  

Zastępca Prezydenta Miasta 

Poznania 

(-) Mariusz Wiśniewski 

Starosta 

(-) Julian Mazurek 

 

Wicestarosta 

(-) Jędrzej Schubert 
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